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Присутні:  
Голова постійної комісії: Куцак М.І. 
Секретар постійної комісії: Палій В.М. 
Член комісії: Бурдейний Ю.І., Яценюк Ф.С. 
Запрошені:  
Пушко-Цибуляк Є.М. – директор Департаменту  фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації. 
Головатий І.Р. – заступник начальника організаційного відділу виконавчого 
апарату обласної ради. 
 

Порядок денний:  
 

         1.Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік. 
        Інформує: Пушко-Цибуляк Є.М. – директор Департаменту  фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації. 
 

Голосували порядок денний комісії. 
Результати голосування: прийнято одностайно. 

1. Слухали: Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до 
обласного бюджету на 2014 рік. 

Виступили: Куцак М.І., Палій В.М., Бурдейний Ю.І., Яценюк Ф.С. 
Вирішили: 

1. Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін до обласного 
бюджету на 2014 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд чергової сесії обласної ради. 
 Результати голосування: прийнято одноголосно. 
Голова постійної комісії М.Куцак 
 
 
Секретар постійної комісії В.Палій 
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Про внесення змін до 
 обласного бюджету на 2014 рік 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Департаменту  
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк 
Є.М. про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік, постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію директора Департаменту  фінансів Чернівецької 

обласної державної адміністрації Пушко-Цибуляк Є.М. про внесення змін 
до обласного бюджету на 2014 рік взяти до відома. 

2. Погодитися із запропонованим проектом рішення та внести його 
на розгляд чергової сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії М.Куцак 
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